3

bezpieczny
magazyn
TECHNOLOGIE

PRZEPISY, ZARZĄDZANIE

2015

E-MIESIĘCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE W MAGAZYNIE I CENTRACH LOGISTYCZNYCH

MISJA ZEROWA EMISJA
Autor: Wojciech Podsiadły Foto: Still

Odpowiedzialność ekologiczna to jeden z megatrendów
najsilniej oddziałujących na przemysł i branżę TSL. Intensywnie promuje się odnawialne źródła energii i wprowadza coraz bardziej rygorystyczne normy dotyczące emisji
CO2. Firma STILL wpisuje się w te działania akcją „Mission: 0 Emission”.

„Mission: 0 Emission” to projekt mający na celu ograniczanie emisji CO2 w intralogistyce. W ramach programu,
propagowane będą dobre praktyki oraz produkty i technologie sprzyjające ekologicznemu transportowi. Akcja obejmuje takie działania, jak: dedykowany portal internetowy
zawierający opisy proekologicznych realizacji oraz bazę
wiedzy na temat: norm emisyjnych, technologii ograniczających emisję szkodliwych dla środowiska i różnic między
wózkami spalinowymi a elektrycznymi.
– Kluczowe z punktu widzenia ekologii pytanie, które stawiają sobie klienci poszukający wózka widłowego brzmi:
„Na jaki silnik powinniśmy się zdecydować – elektryczny
czy spalinowy?” Nie ma oczywiście uniwersalnej odpowiedzi. Każde przedsiębiorstwo jest inne – mówi Tobiasz
Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Celem
akcji „Mission: 0 Emission” jest uświadomienie klientom
możliwości, jakimi dysponują, oraz przekazanie informacji
na temat korzyści związanych z konkretnymi rozwiązaniami – uzupełnia ekspert.
czytaj dalej 

TRZECI MAGAZYN W PROLOGIS PARK SZCZECIN POROZUMIENIE
Źródło: Prologis Foto: Prologis
O WSPÓŁPRACY

Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował
dzisiaj o rozpoczęciu budowy trzeciego obiektu o powierzchni 27 650
metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Szczecin. Zakończenie prac
zaplanowano na III kwartał 2015 roku.
Budynek klasy A jest już w blisko 70
procentach wynajęty. Transakcje obejmują:
• 8 640 metrów kwadratowych dla
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.,
spółki zależnej Tokio Bridgestone
Corporation, największego na świecie producenta opon i innych wyrobów gumowych;
• 10 370 metrów kwadratowych dla
koncernu meblowego.
Prologis Park Szczecin to nowoczesne centrum dystrybucyjne w północno-zachodniej Polsce o łącznej
powierzchni 53 000 metrów kwadratowych. Położony jest na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego

przy autostradzie S3, około 40 kilometrów od granicy niemieckiej i siedem
kilometrów od lotniska Szczecin-Goleniów.
„Sąsiedztwo głównych szlaków transportowych sprawia, że Szczecin stanowi ważną i strategiczną bazę logistyczną na Polskę i Niemcy i jest idealnym
miejscem lokalizacji centrów dystrybucyjnych dla firm prowadzących
działalność w Niemczech i Skandynawii,” – powiedziała Ewa Zawadzka,
vice president , head of land & development Prologis w Polsce. „Wynajęcie 70 procent powierzchni nowego
budynku przed rozpoczęciem budowy
potwierdza wysoki popyt na obiekty
magazynowe klasy A w Szczecinie.”

Koalicja Bezpieczni w Pracy, skupiająca
firmy CWS-boco, PW Krystian, Lafarge
i TenCate Protective Fabrics oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy podpisały
13 lutego 2015 roku porozumienie ramowe o współpracy merytorycznej.
Strony uzgodniły następujące obszary
potencjalnych wspólnych działań: przygotowywanie i prowadzenie projektów
badawczych i rozwojowych, w zakresie
związanym z bezpieczeństwem i ergonomią pracowników w środowisku pracy, współpraca przy wdrażaniu wyników
prac naukowo-badawczych, wymiana
doświadczeń w zakresie działalności
statutowej i informacji o realizowanych
pracach badawczych lub przedsięwzięciach upowszechniających działalność
na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz
współpraca przy organizowaniu informacyjnych kampanii społecznych, seminariów, warsztatów lub konferencji.
czytaj dalej 
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WSL INSPIRUJE NAUCZYCIELI LOGISTYKI
Źródło: WSL Foto: WSL

Niemal 200 nauczycieli przedmiotów
logistycznych z całego kraju spotkało
się dziś w Wyższej Szkole Logistyki
w Poznaniu na dorocznym Forum Nauczycielskim. IX edycja tego wydarzenia była okazją do wymiany doświadczeń dydaktycznych i wspólnego,
kreatywnego poszukiwania rozwiązań najbardziej aktualnych problemów kształcenia logistycznego.
Wiodącym tematem tegorocznego
Forum Nauczycielskiego był rozwój
i promocja kierunku technik logistyk
i technik spedytor w szkołach ponadgimnazjalnych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, zgłaszający kłopoty z naborem do klas logistycznych
mogli dowiedzieć się, jak komunikować się z młodymi ludźmi i wykorzystać szkolny potencjał by zainteresować kolejne roczniki gimnazjalistów.
Wyzwaniem dla dydaktyków są jednak nie tylko zmiany demograficzne
i społeczne, ale także trwająca reforma kształcenia i egzaminowania zawodowego. Dlatego też, z ogromnych
zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Mariusza Brechelke - przedstawiciela Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Obok informacji,

uzyskanych od Kierownika Wydziału
Egzaminów Zawodowych, nauczyciele
zdobyli zapewnienie o wsparciu Wyższej Szkoły Logistyki w rozwiązaniu
bieżących problemów i zagospodarowaniu zapotrzebowania na merytoryczną pomoc.
Na potrzeby nauczycieli nie pozostaje obojętny także Instytut Logistyki
i Magazynowania, przygotowując odpowiednie podręczniki i dodatkowe
materiały dydaktyczne, w pełni zgodne z nową podstawą programową.
O nowych publikacjach oraz innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych mówili: Tomasz Janiak i Artur
Olejniczak (ILiM) oraz Paweł Fajfer
(WSL).
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Forum Nauczycielskie służy nie tylko
rozwiązywaniu bieżących problemów
i dyskutowaniu nad aktualnym stanem
logistycznej edukacji. Podczas spotkania, licznych rozmów czy warsztatów
tematycznych powstają konstruktywne
projekty, rodzą się idee i pomysły, które niejednokrotnie wyznaczają kierunek rozwoju kształcenia zawodowego.
Forum Nauczycielskie WSL jest organizowane od 2007 roku. Wyższa
Szkoła Logistyki – organizator Forum,
przyjęła rolę patrona techników logistycznych i spedycyjnych, stanowiąc
ośrodek konsultacyjny i doradczy dla
dydaktyków z całego kraju, jak i dla
władz i instytucji oświatowych.

MLP GROUP W 2014 R.
Źródło: MLP Group

MLP Group opublikowało skonsolidowane
wyniki za 2014 r. Aktywa netto w minionym
roku wzrosły w ujęciu r./r. o blisko 10% do
557,9 mln zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się również o blisko
10% i wyniosła 1,04 mld zł. Z kolei przychody
poprawiły się r./r. o 12% do poziomu 102,8
mln zł.
MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w minionym roku
osiągnął znaczący wzrost wartości aktywów
netto. Na koniec 2014 r. wynosiły 557,9 mln
zł, czyli blisko 10% więcej niż rok wcześniej.
„Wzrost wartości aktywów netto jest przede
wszystkim rezultatem uzyskania bardzo dobrych wyników finansowych. Miniony rok był
dla nas kolejnym bardzo udanym okresem,
w którym umocniliśmy pozycję Grupy na dynamicznie rozwijającym się rynku powierzchni magazynowych” - podkreślił Radosław T.
Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
czytaj dalej 
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PANATTONI ROZBUDOWUJE ZAKŁAD PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND
Źródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider powierzchni przemysłowych wystartował z rozbudową jednej z hal produkcyjnych firmy
Pilkington Automotive Poland o kolejne ok. 21 000 m². Powierzchnia ta zostanie dobudowana do istniejących już 35
000 m ², wybudowanych przez dewelopera w 2012 roku.
Realizowana inwestycja w Chmielowie, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zwiększy całkowitą powierzchnię fabryki do ok.
90 000 m ², powiększając tym samym jej moce produkcyjne, a także stworzy warunki do utworzenia nowych miejsc
pracy.
Panattoni Europe rozpoczął kolejne działania w ramach rozbudowy fabryki szyb samochodowych firmy Pilkington Automotive Poland w Chmielowie. Jest to drugi etap programu
działań zaplanowanych przez producenta na lata 2011-2015,
w trakcie którego właśnie powstaje dodatkowa hala magazynowo-produkcyjna o powierzchni ponad 21 000 m² . Część
magazynowa zajmie ok. 15 000 m² , z kolei ok. 5 000 m² przeznaczone zostanie na produkcję, a ponad 1 000 m² stanowić
będzie powierzchnia socjalno-biurowa. Hala dobudowana
zostanie do 35 000 m² istniejącego obiektu (16 700 m² magazynu; 13 500 m² hali produkcyjnej i 1 600 m² biur), zrealizowanego przez Panattoni Europe w sierpniu 2012 roku. Deweloper zaplanował zakończenie rozbudowy na wrzesień br.
Trwające prace w ramach drugiego etapu mają na celu zwiększenie powierzchni fabryki z 60 000 do ok. 90 000 m² , a tym

samym podwyższenie możliwości produkcyjnych o 50 proc,
a także zwiększenie miejsc pracy - nawet dodatkowych 300
osób będzie mogło znaleźć zatrudnienie. Dla Panattoni Europe, ta ekspansja nie ogranicza się jedynie do rozbudowy
istniejącej hali. Jak komentuje Robert Dobrzycki, Partner
Zarządzający Panattoni Europe: „Przy okazji tej niesłychanie
ważnej - nie tylko dla regionu, ale i gospodarki Polski - inwestycji, mieliśmy przyjemność zaprezentować swoje inne
kompetencje, poprzez realizację przedsięwzięcia w dość
nietypowych warunkach, bo przy w pełni działającym zakładzie”. Warto dodać, że inwestycja doceniana jest nie tylko
przez branżę - w 2011 roku ogłoszona została największą,
co potwierdziła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, przyznając jej nagrodę.
Panattoni Europe buduje obecnie 250,000 m² nowej powierzchni magazynowej w Polsce. Niedawne podsumowanie
2014 roku potwierdziło pozycję lidera firmy w branży nieruchomości przemysłowych. Panattoni dostarczyło na rodzimy
rynek najwięcej spośród deweloperów nowej powierzchni
przemysłowej - 462 000 m², prowadziło również w kategorii popytu netto w Polsce, liczonego wg właścicieli obiektów
z wynikiem 23 proc., jak również zawartych transakcji w regionie CEE - 653 000 m², z czego 75 proc. to wyłącznie nowe
umowy najmu. Panattoni Europe jest również laureatem
aż 10 nagród przyznanych przez branżę w zeszłym roku,
w tym trzech mianujących go Deweloperem Roku w swojej
kategorii.

REKLAMA

P3 POSTĘPY W BUDOWIE MAGAZYNU BTS
Źródło: P3 Foto: P3

P3 Logistic Parks, wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycznych, odda
do użytku w lipcu b.r. magazyn o powierzchni 46 230 m2
firmie ID Logistics – obecnemu klientowi i międzynarodowemu dostawcy usług w zakresie logistyki kontraktowej.
Obiekt, który powstaje w parku P3 Mszczonów w pobliżu
Warszawy, będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb najemcy.
W chwili obecnej realizowane są prace ziemne związane z budową kanalizacji i rowów melioracyjnych. Nowo
powstający magazyn to ponad 46 tys. m², co odpowiada
powierzchni na której można by zaparkować około 3 698
samochodów osobowych. Magazyn będzie posiadać 302
słupy, a aby go doświetlić zostanie zamontowanych 238
świetlików w suficie. Podczas budowy zostanie użytych
884,77 ton stali, a do tej pory na plac budowy przetransportowano już 47 752 m2 ziemi. Obiekt zostanie oddany
do użytku najemcy na początku lipca. Magazyn będzie
funkcjonować jako węzeł firmy ID Logistics do obsługi jednego z jej największych międzynarodowych klientów detalicznych.
Yann Belgy, Dyrektor Generalny ID Logistics powiedział:
„Zdecydowaliśmy się na wybudowanie naszego magazynu
w parku P3 Mszczonów, ponieważ znajduje się on w nie-

dalekiej odległości od Warszawy oraz posiada bezpośredni
dojazd do sieci dróg obsługujących regionalne miasta Polski. Są to więc doskonałe warunki do prowadzenia dystrybucji na terenie całego kraju. Kolejnym argumentem przemawiającym za tą lokalizacją było to, że region ten posiada
bogate zaplecze wykwalifikowanej kadry. W końcu, doceniając dotychczasową współpracę i nasze partnerskie relacje z firmą P3, wiedzieliśmy, że będą w stanie dostarczyć
nam obiekt zgodny z naszymi wymaganiami”.
czytaj dalej 

GOODMAN ZWIĘKSZA AKTYWA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Źródło: Goodman

Goodman zwiększył swoje portfolio w Europie Środkowo-Wschodniej
o 40%. Na koniec I połowy roku obrotowego 2015, Goodman zarządzał
w Europie Środkowo-Wschodniej 697
000 m2 powierzchni magazynowej,
co oznacza wzrost o 40% w porównaniu z zakończonym 30 czerwca 2014 r.
ubiegłym rokiem finansowym. Z 222
000 m2 powierzchni magazynowej
w budowie na koniec 2014 r., aż 95%
przypadało na Polskę. Według raportu JLL, wynik ten stawia Goodmana
wśród liderów polskiego rynku nieruchomości logistycznych.
– W ciągu ostatnich 12 miesięcy Goodman umocnił się na wiodącej pozycji rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz wzrost wspiera fakt,
że jesteśmy postrzegani jako firma dostarczająca najwyższej jakości obiekty
logistyczne w najlepszych lokalizacjach w regionie. Potwierdza to nasze
portfolio klientów firm o różnej wielkości i z różnych sektorów gospodarki – mówi Błażej Ciesielczak, Dyrektor
Regionalny Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią.
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Na koniec grudnia 2014 r. na Polskę
przypadało 471 000 m2 powierzchni
w zarządzaniu. W Czechach i na Słowacji Goodman zarządzał odpowiednio 47
000 m2 i 78 000 m2, a na Węgrzech 102
000 m2. Goodman zarządza powierzchnią logistyczną dla firm z różnych branż,
w tym dla operatorów logistycznych,
lekkiej produkcji, e-commerce, handlu
detalicznego, motoryzacji. Do grona
klientów Goodmana zaliczają się zarówno duże międzynarodowe koncerny
jak i lokalne podmioty.

Wysoka aktywność na rynku nieruchomości spekulacyjnych w regionie
W I połowie roku finansowego 2015
Goodman podpisał umowy najmu na
ok. 133 000 m2 powierzchni magazynowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Największy udział w tym wyniku
miała Polska, gdzie Goodman wynajął
113 000 m2. Ważną częścią realizacji strategii rozwoju firmy Goodman
w regionie jest też budowa inwestycji
spekulacyjnych w kluczowych lokalizacjach logistycznych.

czytaj dalej 

AZJATYCKI PREKURSOR ROZWIĄZAŃ IT PLANUJE WEJŚĆ DO POLSKI
Źródło: Billion Electric

Billion Electric, największy dostawca usługi stałego łącza internetowego w bezprzewodowej technologii
szerokopasmowej, inteligentnych
sieci, rozwiązań energetycznych,
oświetleniowych oraz w chmurze
w regionie Azji i Pacyfiku rozważa
wejście na polski rynek. Po ewentualnym debiucie przedsiębiorstwo
ma zamiar oferować sterowniki LED
zapewniające wydajne oświetlenie,
jak również System Kontroli Oświetlenia Ulicznego (ang. Streetlight Control Management System).
Polska jest jednym z pierwszych
państw w Europie, w których Billion
Electric planuje rozpoczęcie działalności.
Billion Electric to założone w 1973
roku na Tajwanie przedsiębiorstwo z doświadczeniem w produkcji źródeł zasilania, sterowników
LED i rozwiązań Smart Lighting dla
dostawców oświetlenia oraz firm
świadczących usługi energetyczne. Marka Billion Electric powstała
w 2004 roku, a od 2009 roku spółka
rozszerzyła swoją działalność o badania, rozwój oraz produkcję rozwiązań Smart Grid i Smart Energy. Billion Electric zamknął rok finansowy
2014 z przychodem na poziomie 38
milionów dolarów, zatrudniając ponad 900 specjalistów.
W Polsce przedsiębiorstwo planuje
wprowadzić bogaty wybór kompaktowych i wszechstronnych sterowników LED do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, a także
szeroki zakres rozwiązań oświetleniowych oraz nowo opracowany System Kontroli Oświetlenia Ulicznego
(ang. Streetlight Control Management System). Obecnie spółka jest
na etapie poszukiwania lokalnych
dostawców i producentów oświetlenia, dystrybutorów komponentów do oświetlenia, sprzedawców,
integratorów systemu, a także profesjonalistów działających w branży oświetleniowej. Billion Electric
zaprezentuje swoje rozwiązania po
raz pierwszy w Polsce podczas XXIII
Międzynarodowych Targów Sprzętu
Oświetleniowego - ŚWIATŁO 2015,
organizowanych w dniach 25-27
marca w Warszawskim Centrum Wystawienniczym Expo XXI.

- Większość naszych klientów to
podmioty prowadzące działalność
w Azji, wliczając w to Tajwan, Chiny oraz Tajlandię, jak również USA,
gdzie działamy poprzez pioniera
rozwiązań oświetleniowych firmę
Cree Inc. To wszystko potwierdza
stabilny i dynamiczny rozwój Billion
Electric - mówi Harry Tsai, Senior
Sales Director of Power and Energy
Management Division w Billion Electric. - Powodem wyboru Europy jest
duży potencjał rozwoju oświetlenia
LED w tym regionie. Podjęliśmy już

stosowne kroki w kierunku wzmocnienia naszej obecności w tej części
świata, eksportując znaczące ilości
sterowników LED do Rosji, jak również wdrażając je razem z Systemem
Kontroli i Zarządzania Oświetleniem
(ang. Lighting Control and Management System) w Turcji. Obecnie
rozważamy możliwość współpracy
z rozmaitymi podmiotami z całej
Europy, szczególnie z Polski, Francji,
Niemiec, Austrii, Czech oraz Węgier
- uzupełnia Harry Tsai.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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SZYBKI WYNAJEM W PROLOGIS PARK BRATISLAVA
Źródło: Prologis

Prologis Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, podpisał dwie nowe umowy najmu na powierzchnię
13 700 metrów kwadratowych w Prologis Park Bratislava.
Budynek 7B niemal w pełni wynajęty w miesiąc po zakończeniu budow.
Transakcje obejmują wynajem 11 900 metrów kwadratowych dla firmy logistycznej GEFCO Group oraz 1 800
metrów kwadratowych dla międzynarodowej firmy logistycznej DB Schenker, która jest już klientem w tym parku
i zwiększa wynajmowaną powierzchnię w ramach nowej
umowy.
Po podpisaniu powyższych kontraktów i wcześniejszej
umowy najmu 8 900 metrów kwadratowych z firmą GEIS,
budynek 7B o powierzchni 23 600 metrów kwadratowych
jest wynajęty w 96 procentach. Wolnych zostało zaledwie
1 000 metrów kwadratowych. Dzięki nowym umowom najmu Prologis Park Bratislava o łącznej powierzchni 260 000
metrów kwadratowych jest pełny w 99,7 procentach.

14. EDYCJA FORUM MŁODEJ
LOGISTYKI JUŻ ZA NAMI
Autor: Anna Wanat Foto: FML

W dniach 05-06.03.2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się XIV edycja Forum Młodej
Logistyki i towarzysząca jej kolejna edycja Logistycznych
Targów Pracy. W trakcie wydarzenia uczestniczący studenci mieli szansę skonfrontować swoją wiedzę i pomysły z wiedzą i doświadczeniem obecnych przedstawicieli
firm działających w branży logistycznej. Była to również
okazja do zapoznania się z aktualnymi ofertami praktyk
i staży.
Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony był
prezentacji prac studentów, którzy wygrali pierwszy etap konkursu. Mieli oni okazję
przedstawić swoje propozycje rozwiązań case
studies zleconych przez
współpracujące firmy. Tegoroczni zwycięzcy wyróżnieni
przez Kapitułę Ekspertów to reprezentanci Politechniki
Łódzkiej, przedstawiający projekt mroźni dla firmy Jungheinrich. Kolejne miejsca na podium zajęli studenci z Akademii Obrony Narodowej z tematem zwrotów w branży
fashion oraz studenci z Wojskowej Akademii Technicznej
prezentujący nowoczesne rozwiązania usprawniające procesy przeładunkowe.
Tegoroczna formuła konkursowa została odświeżona,
wcześniej były to tematy do opracowania proponowane
przez firmy, w tym roku natomiast studenci otrzymali zadania przygotowane na bazie rzeczywistych zadań, z jakimi
mierzą się obecnie firmy.
czytaj dalej 
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„Rynek usług magazynowych w Bratysławie w dalszym
ciągu rozwija się doskonale, stopniowo stając się jednym
z najważniejszych ośrodków logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej” – powiedział Martin Polák, senior vice
president i country manager Prologis na Czechy i Słowację.
– „Ostatnie dwie umowy stanowią odzwierciedlenie nieustającego zapotrzebowania naszych klientów na obiekty
logistyczne klasy A, które wspierają rozwój ich biznesu.”
Prologis Park Bratislava to nowoczesne centrum dystrybucyjne składające się z 10 budynków. Park, położony w odległości 24 kilometry na wschód od centrum Bratysławy,
dwa kilometry od miasta Senec oraz 16 kilometrów od
lotniska międzynarodowego, stanowi idealne miejsce do
prowadzenia działalności logistycznej na skalę krajową
i międzynarodową.
Z portfolio o łącznej powierzchni 478 000 metrów kwadratowych w trzech parkach dystrybucyjnych w Bratysławie
(Senec), Galancie (Gan) i Nove Mesto, Prologis jest wiodącym dostawcą powierzchni magazynowej na Słowacji.

DOBRE WYNIKI POLSKIEGO RYNKU
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
Źródło: C&W Foto: C&W

Jaki był 2014 rok w branży nieruchomości komercyjnych? Jakie
trendy wyłoniły się na poszczególnych rynkach? Odpowiedzi na te
pytania znaleźć można w najnowszym raporcie międzynarodowej firmy doradczej Cushman &
Wakefield: Marketbeat – Wiosna
2015. Zawiera on roczną analizę
rynku powierzchni biurowych,
handlowych i magazynowych
oraz rynku inwestycyjnego w Polsce. Publikacja przedstawia także
przewidywania na temat przyszłego rozwoju branży nieruchomości.
Charles Taylor, Partner Zarządzający w firmie doradczej Cushman
& Wakefield w Polsce, powiedział: „Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce nadal rozwija się dynamicznie, dzięki korzystnej
sytuacji ekonomicznej, która pobudza popyt ze strony najemców.
Aktywność deweloperska jest wysoka, wciąż obserwujemy napływ kapitału międzynarodowego”.
Nieruchomości magazynowe:
• W 2014 roku oddano trzykrotnie więcej powierzchni magazynowej niż w roku ubiegłym.
• Wolumen transakcji wyniósł 2 356 000 mkw.
• Dzięki poprawie infrastruktury transportowej na znaczeniu
zyskują rynki regionalne.
Kluczowe liczby raportu:
• 3.13 mld Euro – wartość sprzedanych nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2014.
• Milion metrów kwadratowych – tyle powierzchni magazynowej zostało oddane do użytku w 2014 roku.

PANATTONI EUROPE WSPIERA BRANŻĘ MOTORYZACYJNĄ
Źródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider powierzchni przemysłowych realizuje kolejne zaawansowane inwestycje w Europie dla
jednego z największych producentów branży wyposażenia samochodowego - firmy Faurecia. W Polsce, deweloper rozpoczął rozbudowę gorzowskiej fabryki elementów wyposażenia wnętrz do samochodów Volkswagen
Amarok, Golf A7 oraz Mercedes Klasy S o kolejne 12 000
m². W niemieckim Bad Rappenau, wystartował z budową
nowego centrum logistycznego dla producenta o łącznej
powierzchni 25 500 m².
Najnowsze inwestycje Panattoni Europe potwierdzają rozwój branży samochodowej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Deweloper wystartował właśnie z dwoma projektami
o łącznej powierzchni 37 000 m² dla jednego ze swoich
dotychczasowych klientów - firmy Faurecia - światowego
leadera specjalizującego się w produkcji wyposażenia samochodowego. W Polsce, jest to rozbudowa ukończonego
na przełomie 2011 i 2012 roku obiektu produkcyjnego
o powierzchni 17 600 m² o kolejne 12 000 m². Obiekt
znajduje się na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Gorzowie Wielkopolskim i produkowane są w nim kokpity wraz z innymi częściami samochodowymi.
„Faurecia Gorzów prowadzi działalność biznesową w KSSSE od 2003 roku wytwarzając elementy wnętrza pojazdów
w dwóch fabrykach i zatrudniając w sumie ponad dwa ty-

siące osób. W związku z dynamicznym rozwojem, nowymi
projektami, sprawdzoną i wysoko cenioną jakością wytwarzanych w Faurecii Gorzów produktów, podjęta została decyzja o rozbudowie Zakładu Gorzów 2, co w konsekwencji
doprowadzi do wzrostu zatrudnienia o kolejne 400 osób
do końca 2017 roku. Ogółem Faurecia w Polsce zatrudnia
ponad siedem tysięcy osób w firmach zlokalizowanych
w Wałbrzychu, Legnicy, Jelczu-Laskowicach, Grójcu i Gorzowie Wielkopolskim” - powiedział Artur E. Zieleń -Operations Director FIS NEO²/ Operations Director FIS FAD.
czytaj dalej 

HOSSA W SEKTORZE POWIERZCHNI MAGAZYNOWO - LOGISTYCZNYCH
Źródło: BNP Paribas Real Estate

Rok 2014 był rekordowy dla rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych zarówno pod względem popytu
jak i wolumenu transakcji inwestycyjnych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej – wynika z najnowszego raportu dotyczącego rynku powierzchni logistycznych
i magazynowych w Europie Środkowo - Wschodniej, przygotowanego przez ekspertów BNP Paribas Real Estate.
Autorzy zwracają również uwagę na duże zróżnicowanie
między poszczególnymi krajami pod kątem sytuacji makroenonomicznej, stopnia zaawansowania infrastruktury transportowej, dojrzałości rynków, a także ilości klastrów, możliwości inwestycyjnych i potencjału rozwoju
sektora magazynowo-logistycznego.
„Miniony rok był czasem bardzo dynamicznego rozwoju
sektora powierzchni magazynowo - logistycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie pod kątem
inwestycyjnym. Wartość transakcji osiągnęła rekordowy
poziom ponad 2,2 miliardów euro i jeszcze nigdy udział
tego sektora w całkowitym wolumenie transakcji nie był
tak wysoki – na poziomie ok. 30%. Najwięcej inwestorzy
wydali na magazyny w Czechach i Polsce - po 700 milionów euro.”. – zauważa Anna Staniszewska, Dyrektor Działu
Analiz Rynkowych i Doradztwa BNP Paribas Real Estate.
Najnowszy raport, przygotowany przez Dział Analiz
Rynkowych i Doradztwa we współpracy z Działem Po-

wierzchni Magazynowych i Logistycznych oraz Rynków
Kapitałowych BNP Paribas Real Estate, przedstawia
analizę obecnych trendów w wybranych krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Polska, Czechy, Rumunia,
Słowacja i Węgry to kraje, w których badano potencjał
rynkowy uwzględniając ich sytuację makroekonomiczną,
rozwój infrastruktury, dostępność gruntów oraz oczekiwania cenowe.
Specjaliści BNP Paribas Real Estate szacują, że całkowita
podaż nowoczesnych powierzchni logistycznych i magazynowych w krajach objętych analizą wynosi około 20,65
milionów metrów kwadratowych, z których 43% znajduje się w Polsce. Anna Staniszewska, autorka raportu
wskazuje na Polskę, jako kraj najbardziej zróżnicowany
pod względem jakości i różnorodności powierzchni magazynowych i logistycznych. Jej obszar można podzielić
na 6 głównych i 4 rozwojowe klastry. Poza tym charakteryzuje się także największym popytem, który w roku
2014 osiągnął rekordową wartość 2,5 mln m kw. Drugim
co do wielkości rynkiem są Czechy (26% całkowitych
zasobów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej), które w ubiegłym roku znalazły się w czołówce jeśli chodzi
o poziom najmu oraz transakcje inwestycyjne. Pozostałe
kraje mają zbliżony udział w powierzchni magazynowej
i logistycznej (16% Węgry, 11% Rumunia).
czytaj dalej 
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REKORDOWA ILOŚĆ WYCEN PRZEPROWADZONYCH PRZEZ CBRE
Źródło: CBRE Foto: CBRE

Dział Wycen CBRE w 2014 roku sporządził wyceny obiektów magazynowych o łącznej powierzchni blisko 5 mln
mkw., co stanowi ponad 50% dostępnej nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce. Ponadto, rzeczoznawcy z CBRE wycenili prawie 90% wolumenu transakcji, jakie zaszły w zeszłym roku.

Maciej Wójcikiewicz, Dyrektor Działu Wycen CBRE w Polsce, komentuje: „Popyt inwestycyjny w sektorze magazyno-

wym uległ w ostatnich latach
silnemu zwiększeniu, co spowodowało wzrost wartości
kapitałowych w 2014 roku
do rekordowych poziomów,
przekraczających te z 2007
czy 2008 roku. Należy jednak
zauważyć, że konkurencja na
rynku deweloperów jest bardzo duża, czego skutkiem jest
wzrost podaży i presja czynszowa związana z rozbieżnością pomiędzy czynszami
nominalnymi i efektywnymi.
Dotyczy to szczególnie obiektów z krótko terminowymi
umowami najmu. Jeżeli nastąpi zwolnienie tempa kompresji stóp kapitalizacji, wartości kapitałowe mogą więc ulec
w dłuższym okresie obniżeniu.”

ZAPLECZE LOGISTYCZNE
DLA HUWALD LIEBSCHNER

JAK PODPISAĆ DOBRY
KONTRAKT OUTSOURCINGOWY?

Panattoni Europe, lider powierzchni przemysłowych, projektuje i realizuje w regionie
metropolitalnym
Hamburga
centrum logistyczne dla Huwald
Liebschner - firmy z branży opakowań, skąd będzie ona mogła
centralnie zarządzać swoimi działania w Niemczech. Firma
Huwald Liebschner podpisała długoterminową umowę najmu obiektu, inwestując w projekt miliony dolarów.

Mimo coraz większej popularności usług biznesowych realizowanych w modelu zewnętrznym klienci wciąż obawiają się
utraty kontroli nad procesem oraz niepokoją o jakość usługi.
W jaki sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem niepowodzenia i dobrze przygotować do współpracy z outsourcerem?

Od kilku lat obserwowany jest szybki rozwój sektora magazynowego w Polsce. Poprawa infrastruktury technicznej
oraz wzrost gospodarczy kraju powodują wzrost popytu ze
strony najemców, dzięki czemu wzrasta aktywność deweloperów związana z realizacją nowych projektów. Rozwój
rynku magazynowego stymuluje również popyt inwestycyjny, który w zeszłym roku osiągnął rekordowy poziom
ponad 700 mln euro i był większy od wolumenu transakcyjnego nieruchomości handlowych.

Źródło: Panattoni Foto: Panattoni

Huwald Liebschner jest dostawcą inteligentnych rozwiązań klejących i piankowych oraz opakowań, produkowanych
głównie na potrzeby przemysłu lotniczego. Nowe zaplecze logistyczne w Henstedt-Ulzburg otwiera firmie drogę do dalszego rozwoju. „Dzięki nowym powierzchniom magazynowym
będziemy mogli optymalizować nasze procesy logistyczne
zgodnie z obowiązującymi wymogami, aby w ten sposób dalej rozwijać naszą dobrą pozycję na rynku regionalnym jako
zorientowanego na usługi dostawcy materiałów opakowaniowych i taśm klejących w północnych Niemczech. Nowe
zaplecze logistyczne, w przeciwieństwie do dotychczasowej
lokalizacji, pozwoli nam lepiej spełnić wymagania jednostek
certyfikujących i wyjść naprzeciw życzeniom naszych klientów”, mówi Hans Brüchert, Dyrektor Zarządzający Huwald
Liebschner.

Autor: Bartosz Terlecki

Decyzja o wydzieleniu poszczególnych procesów biznesowych i powierzeniu ich realizacji podmiotowi zewnętrznemu
powinna być poprzedzona odpowiednimi działaniami przygotowawczymi. Pierwszy krok to precyzyjne opisanie oczekiwanego zakresu usług realizowanych przez outsourcera,
założonych terminów realizacji oraz wymaganych efektów
biznesowych, operacyjnych i finansowych. Drugi stanowi analiza rynku oraz potencjalnych partnerów.
Przy wyborze dostawców klienci najczęściej koncentrują się
na ich doświadczeniu i referencjach, na dopasowaniu oferowanego rozwiązania do swoich potrzeb oraz na wstępnej
wycenie usług. Jednak już w trakcie pierwszych rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi uwidocznić się mogą
obszary wymagające doprecyzowania oraz ewentualne dodatkowe korzyści i ryzyka wynikające z przyjętych założeń.
Dopiero końcowy, skonkretyzowany materiał, stanowić powinien podstawę do przygotowania przez dostawcę ostatecznej
wyceny projektu.

Felix Zilling, dyrektor Panattoni Europe odpowiedzialny za region Niemiec północnych, wyjaśnia: „Współpraca z powiatem
Segeberg i miastem Henstedt-Ulzburg przebiegała w sposób
bardzo efektywny i modelowy dla regionu metropolitalnego Hamburga. Inwestycja ta pokazuje, że jesteśmy w stanie,
w wiarygodny sposób realizować indywidualne rozwiązania
dostosowane do potrzeb klientów.”

Po wyborze najkorzystniejszej oferty następuje etap negocjacji umowy, który w przypadku wieloletnich kontraktów
o dużej wartości, potrafi trwać nawet kilka miesięcy. Niezwykle istotne jest, aby klient negocjując umowę zwracał uwagę
nie tylko na zapisy dotyczące rozpoczęcia i realizacji bieżącej
współpracy z outsourcerem, lecz również na zapisy dotyczące
zasad i warunków zakończenia tej współpracy oraz ewentualnych kosztów dodatkowych z tym związanych.

czytaj dalej 

czytaj dalej 

8

Bezpieczny mix

Bezpieczny mix

9

ELOback2

Uniwersalny system bezkolizyjnego cofania, ułatwiający pracę operatorów
i zmniejszający ryzyko wypadków podczas manewrów oraz jazdy do tyłu.
Jest to system ostrzegawczy, który za pomocą ultradźwięków wykrywa przeszkody znajdujące się z tyłu wózka widłowego i ostrzega operatora o zagrożeniach podczas manewrów cofania.
ELOback2 przystosowany jest do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
obiektów magazynowych. Czytelne sygnały optyczne i dźwiękowe – zarówno dla operatora, jak i dla osoby, która może znajdować się z tyłu wózka - zapewniają skuteczną percepcję przestrzeni i wydajną pracę. Opcjonalnie, po
wykryciu przeszkody przez system, możliwe jest zaprogramowanie dwóch
akcji pojazdu, takich jak redukcja prędkości czy hamowanie. ELOback2 ma
konstrukcję modułową i może zostać zainstalowany na wózkach widłowych
dowolnego typu i różnych producentów. Dodatkowo system ten może być
połączony z czujnikiem wysokości podnoszenia wideł i ostrzegać operatora
o jeździe z uniesionym ładunkiem, a nawet redukować prędkość jazdy wózka
w takiej sytuacji.
więąe,cej informacji



RFID Safety

Radio Frequency Identification (RFID) to metoda zapisywania i odczytu danych bez kontaktu fizycznego i wzrokowego. STILL wykorzystuje tę technikę
w następujący sposób: „inteligentny wózek widłowy” może wyczytać informacje poprzez tzw. pasywne transpondery umieszczone w regularnych odstępach w podłodze, a na podstawie uzyskanych informacji zoptymalizować
przebieg pracy.
RFID Safety to system wspomagania operatora, który może np. automatycznie zredukować prędkość pojazdu w potencjalnie niebezpiecznych punktach, jak skrzyżowania czy zwężenia. Ponadto możliwe jest sterowanie urządzeniami bezpieczeństwa, takimi jak oświetlenie. Wszystko to powoduje
znaczny wzrost bezpieczeństwa.
więąe,cej informacji



ELOshield

System ostrzegawczy, który potrafi rozróżniać człowieka od innych przeszkód, zasygnalizować operatorowi jego obecność, a w razie potrzeby nawet wywołać odpowiednie zachowanie pojazdu np. jego spowolnienie lub
zaprogramowaną reakcję innego typu. System wspomaga bezpieczeństwo
eksploatacji wózków widłowych, które nie mają wyznaczonych osobnych
stref roboczych w magazynie i mogą swobodnie poruszać się w całym obszarze zakładu.
ELOshield monitoruje tzw. niebezpieczną strefę wokół pojazdu lub jako wariant stacjonarny – wyznaczone miejsca, w których pole widzenia jest ograniczone. Opcjonalnie, system ELOshield-LR może działać jako ochrona antykolizyjna między wózkami widłowymi. Działanie ELOshield opiera się na
rozpoznawaniu sygnału transponderów, w które zostają wyposażeni pracownicy, wózki widłowe bądź przymocowane są one do części stałych magazynu. W momencie wykrycia takiego transpondera przez system, uruchomiony
zostaje alarm optycznoakustyczny na wózku, bądź opcjonalnie następuje
zwolnienie prędkości jazdy wózka.
więąe,cej informacji



Toyota SpotMe®

System Ostrzegawczy Toyota SpotMe® zbudowany jest z reagujących na
ruch czujników na podczerwień. System wykrywa obecność wózków widłowych oraz osób na drodze i automatycznie ostrzega o ich obecności. Każdorazowo, gdy potencjalne niebezpieczeństwo zderzenia zostanie wykryte,
urządzenie ostrzegawcze zaczyna migać, co pozwala znacznie zmniejszyć
niebezpieczeństwo kolizji.
Ten wyjątkowy system zapobiegania kolizjom i wypadkom z udziałem wózków widłowych jest niezwykle łatwy w instalacji i użytkowaniu. SpotMe®
jest umieszczany na strukturze budynku i nie wymaga połączenia z wózkami,
pracuje z wózkami wszystkich producentów oraz funkcjonuje niezależnie,
ostrzegając przez potencjalnymi kolizjami pracowników i pojazdy uczestniczące w transporcie wewnętrznym.
więąe,cej informacji 
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Katalog bezpieczenstwa

ELOprotect

Automatyczny system bezpieczeństwa przeznaczony do montażu w wózkach systemowych typu VNA oraz w wózkach do kompletacji i komisjonowania w magazynach wysokiego składowania.
ELOprotect jest oficjalnie uznanym system bezpieczeństwa, który redukuje
ryzyko zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń, a jego podstawową funkcją jest
ochrona człowieka. Typowym przykładem zastosowania jest zapewnienie
bezpieczeństwa w magazynach, w których piesi i wózki systemowe pracują
w tych samych wąskich korytarzach roboczych.
System ELOprotect jest instalowany na wózku i kontroluje obszary z przodu
i z tyłu wózka. W przypadku wykrycia przez system w monitorowanym polu
osoby lub przeszkody następuje automatyczne zatrzymanie wózka. Parametry ELOprotect są tak dobrane do prędkości i drogi hamowania wózka, by
ten przy pełnej prędkości i obciążeniu po zatrzymaniu się nie osiągnął napotkanej osoby. Typowym miejscem zastosowania ELOprotect są magazyny,
w któr ych praca wózków i osób w danym korytarzu może odbywać się tylk
o naprzemiennie.
więąe,cej informacji



Still OPTISPEED 4.0

Wersja OPTISPEED 4.0 to pomoc nawigacyjna dla kierowcy. System optymalizuje trasę dojazdu do celu, zatrzymując pojazd i widły w idealnej odległości i na odpowiednim poziomie. Pozycja pojazdu określana jest za pomocą
enkodera do pomiaru odległości i korygowana nieustannie poprzez etykietę
z kodem kreskowym na podporach regału i dwa skanery kodów kreskowych
umieszczone na pojeździe. Ponadto OPTISPEED 4.0 może rozróżniać pomiędzy załadunkiem i rozładunkiem i automatycznie dostosowuje wysokość
podnoszenia wideł do zadania. Niewłaściwe załadunki i rozładunki - a co za
tym idzie kosztowne i czasochłonne szukanie - można tym sposobem całkowicie wyeliminować.
więąe,cej informacji



ELOfleet3

Nowoczesny system kontroli dostępu dla wózków widłowych i zaawansowane narzędzie do zarządzania flotą magazynową w jednym. Nowość od ELOKON Logistics to kolejna generacja docenionego już na rynku systemu ECS.
Niezależnie od wielkości floty oraz rodzajów wózków widłowych, ELOfleet3
umożliwia autoryzację dostępu, rejestruje i analizuje czas pracy maszyn i ludzi, a w wersji z zainstalowanym czujnikiem uderzeń także kolizje. Dzięki
temu system ten znacząco zwiększa bezpieczeństwo, wpływa na wydajność
pracy i pozwala oszczędzić koszty. System jest w pełni automatyczny, z bezprzewodowym przesyłem danych oraz możliwością współdziałania z dowolnym komputerem, chmurą lub stroną internetową. Gdziekolwiek jesteś możesz bez trudu zarządzać flotą magazynową na ekranie komputera.
więąe,cej informacji 

Hełm ochronny JSP Evolite krótki daszek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waga 300 gramów
Norma EN397:199
6-punktowa więźba z terylenu, z 3-punktową regulacją głębokości
Innowacyjna regulacja obwodu
Skorupa hełmu z ABS-u - wysoka odporność i trwałość
Wentylowany, skutecznie obniża temperaturę i wilgotność pod skorupą
kasku.
Idealny w okresie letnim, przez cały rok w ogrzewanych halach
Napotnik wykonany z bawełny egipskiej
Możliwy montażu dedykowanych ochron
Dedykowany dla operatorów wózków w halach wysokiego składowania
więąe,cej informacji 

-
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SZKOLENIA OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH
– TEORIA KONTRA PRAKTYKA
Autor: Inż. Marcin Kucza

Mimo postępującej automatyzacji magazynów operatorzy wózków widłowych pozostają – i jeszcze przez
długi czas pozostaną – niezbędnymi pracownikami wielu przedsiębiorstw z branży logistycznej. Taki operator musi przejść odpowiednie szkolenie przygotowujące do pracy. Jednak często praktyka szkolenia operatorów ma niewiele wspólnego z teorią i przepisami.
i możliwość zmniejszenia ceny, a co za tym idzie większą konkurencyjność i wzrost zysków. Przedsiębiorstwa wysyłające
pracowników do zdobycia uprawnień zgadzają się na taką
sytuację, ponieważ okrojone szkolenia nie są drogie, co jest
ważne szczególnie w przedsiębiorstwa, w których występuje
duża rotacja pracowników magazynowych. Wymagania w stosunku do operatorów nie są wysokie i w praktyce może zostać
nim każda względnie sprawna osoba.

Szkolenia w teorii
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263), osoba chcąca pracować jako operator powinna
legitymować się zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym
przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego
lub książką operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Kursy powinny być prowadzone według programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i zawierać 44 godziny lekcyjnych po 45 minut zajęć teoretycznych (dotyczących m.in. typów i budowy wózków, czynności wykonywanych
w czasie pracy czy rodzajów ładunków) oraz 15 godzin lekcyjnych (po 45 minut) zajęć praktycznych. Do tego dochodzi
8-godzinne szkolenie z bezpiecznej wymiany butli gazowej.
Groźna praktyka
Jednak jak to często bywa – przepisy jedno, a życie drugie. Nagminne jest ograniczanie czasu szkoleń, wybiórcze przedstawianie pojedynczych zagadnień oraz badania lekarskie sprowadzające się do sprawdzenia wzroku. W kwestii praktycznej
nauki jazdy także nie jest lepiej – plac manewrowy to kawałek
nieregularnej przestrzeni, a jedyne jego wyposażenie to kilka
zużytych palet. O jakiejkolwiek pracy z regałami czy ciężkimi
ładunkami nie ma mowy.
Dzieje się tak najczęściej z powodu dążenia do nadmiernych
oszczędności – które w tym wypadku mogą kosztować bezpieczeństwo – a także braku odpowiedniego nadzoru, który
sprawdzałby faktyczną wiedzę i umiejętności operatorów.
Mimo, iż egzamin kończący kurs ma status państwowego,
z wywiadu przeprowadzonego wśród operatorów wynika, że
niekiedy zawiera on tylko zadanie polegające na przewiezieniu palety z jednego stosu na drugi.
Z punktu widzenia firm przeprowadzających szkolenia minimalizacja czasu trwania szkolenia oznacza mniej pracy
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Czy można to zmienić?
Taka sytuacja może powodować wiele zagrożeń. Przede
wszystkim niedostatecznie wyszkolony operator, który nie
zna potencjalnych skutków swoich zachowań, stwarza niebezpieczeństwo dla osób, z którymi współpracuje i towarów,
którymi operuje. Co jakiś czas wypływają nagrania z wypadków zarejestrowanych kamerami przemysłowymi, gdzie operator popełnił podstawowy błąd, np. jechał z uniesionym ładunkiem, co doprowadziło do wypadku, strat materialnych,
a czasem nawet uszkodzeń ciała jego lub osób, które znalazły
się w pobliżu.

Aby zmienić sytuację, w której wartościowe szkolenia istnieją tylko w przepisach należałoby podjąć szereg działań. Kluczowe są tu działania organów nadzorczych, który powinny
zintensyfikować kontrole w firmach prowadzących kursy. Być
może pomogłoby podniesienie wymagań dla potencjalnych
operatorów, np. poprzez wprowadzenie na egzaminach testów przedstawiających realne sytuacje, analogicznie jak zostało to zrobione w przypadku egzaminów teoretycznych na
prawo jazdy.
Jednak każda zmiana musi zostać poprzedzona odpowiednią
analizą jej skutków, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i pracodawców. Należy jednak z całą stanowczością
zaznaczyć, że nawet jeśli koszty szkoleń wzrosną, ale równocześnie wzrośnie wiedza operatorów i ich bezpieczeństwo,
odbędzie się to z korzyścią dla przedsiębiorstw. Zmaleje bowiem ryzyko, co w długiej perspektywie przyniesie oszczędności w zakresie poprawy bezpieczeństwa osób i towarów.

WŁAŚCIWE PRZESZKOLENIE OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH
– DLACZEGO TAKIE WAŻNE?
Autor: Anna Wanat

W Numerze 10/2014 Bezpiecznego Magazynu pisaliśmy już o tym, jakie są dostępne możliwości uzyskania ważnych uprawnień dla operatorów wózków
widłowych. Była również mowa o tym, że dopuszczając między innymi wydawanie uprawnień ważnych na terenie konkretnych zakładów, prawo daje
przestrzeń do niewłaściwego podejścia do przeprowadzanych szkoleń jak również, co za tym idzie,
dopuszczania do pracy z wózkiem widłowych osób,
które nie posiadają ku temu odpowiednich predyspozycji, wiedzy i umiejętności. Tym razem mowa będzie o tym, dlaczego tak istotne jest, aby szkolenia
i egzaminy nie odbiegały od zasad wyznaczonych
przez ustawę.
Operator wózka widłowego – kim jest i za co odpowiada?
Operator wózka jest osobą, która ma kontakt z ładunkiem
na prawie wszystkich etapach magazynowania towarów.
Oznacza to, że jest on osobą odpowiedzialną za to, aby
towar od odbioru, poprzez umieszczenie go w miejscu
składowania aż po załadunek do transportu przewożącego towar do klienta ostatecznego, nie uległ uszkodzeniu.
Jednocześnie wiadomo, że zawód operatora wózka jezdniowego jest zawodem bardzo wypadkowym. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków niezbędne jest
prawidłowe wyszkolenie pracowników, ponieważ jeśli ten
element zawiedzie, nie pomogą nawet najlepsze usprawnienia techniczne.

Jak jest?
Głównym problemem w kwestii przeprowadzanych szkoleń jest zbyt wiele dostępnych form zdobycia uprawnień.
Wydawanie uprawnień na terenie danego zakładu powinno zostać wyeliminowane, ze względu na duże ryzyko niewłaściwego przeszkolenia, bądź powinno się umożliwić
kontrole sprawdzające wiedzę i umiejętności operatorów,
a nie tylko to, czy posiadają oni stosowny dokument. Obecnie jest to jedyna możliwa forma kontroli, zdecydowanie
niewystarczająca, gdyż jak się w praktyce okazuje, posiadanie stosownego dokumentu nie zawsze idzie w parze
z wiedzą i umiejętnościami.
Nie jest to jednak jedyny problem. Dochodzi również do
znaczącego ograniczania godzin przeznaczonych na teorię oraz znaczne okrojenie zadania praktyczne, nie mające
wiele wspólnego z zadaniami związanymi z wykonywaną
pracą w magazynie, a w skrajnych przypadkach nawet do
sprzedaży uprawnień. Przy tak odpowiedzialnym i obarczonym wysokim ryzykiem wystąpienia wypadków zawodzie, takie praktyki powinny być niedopuszczalne.

Jak być powinno?
Ze względu na to, iż wymagania stawiane kandydatom na
operatorów nie są wygórowane (często ograniczają się jedynie do ukończonego 18 roku życia i wykształcenia podstawowego), powinno się zwrócić jeszcze większą uwagę
na przeprowadzane szkolenia i niepomijanie niedocenianej, a istotnej części teoretycznej. Konieczne jest to z tego
względu, iż to właśnie w trakcie tego szkolenia przyszli
operatorzy powinni zostać zaznajomieni z budową wózków widłowych, zasadami ich działania jak również wszelkimi przepisami dotyczącymi ich użytkowania. Posiadanie
takiej wiedzy jest istotne, ponieważ umożliwia ona bezpieczne operowanie pojazdem i w większości przypadków
może umożliwić odpowiednią reakcję i tym samym zapobiegnięcie niebezpiecznym zdarzeniom.
Kolejną istotną kwestią jest część praktyczna. Tutaj również żaden element nie powinien zostać pominięty. Podczas pracy w magazynie operator będzie miał do czynienia
z różnego rodzaju ładunkami, o różnych gabarytach, tymi
lżejszymi, jak i cięższymi, podnoszonymi na różne wysokości. Ważne jest, aby przyszli operatorzy mieli możliwość
przećwiczenia przejazdów z różnymi ładunkami, aby mieli świadomość, jak należy nimi we właściwy i bezpieczny
sposób operować.
Dobrze przeszkolony operator najwyższą korzyścią firmy
Dobre szkolenia muszą kosztować, nie da się tego uniknąć.
Nie należy jednak traktować tego w kategorii ponoszonych
kosztów, ale inwestycji. Prawidłowo przeszkolony operator,
posiadający wszelką niezbędną wiedzę i umiejętności oraz
wykorzystujący je w praktyce, realnie może przyczynić się
do zmniejszenia liczby występujących wypadków, a co za
tym idzie kosztów związanych z leczeniem poszkodowanych, zwolnieniami lekarskimi i będącą ich następstwem
potrzebą zatrudnienia pracownika na zastępstwo. Istotna
jest również minimalizacja kosztów ponoszone w związku z uszkodzeniami magazynowanych towarów, napraw
pojazdów, regałów i innego wyposażenia magazynowego.
W porównaniu z nimi cena odpowiedniego przeszkolenia
pracownika jest wielokrotnie niższa.
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TEORIA NA KURSACH DLA OPERATORÓW WÓZKÓW
– KONIECZNOŚĆ, CZY NIEPOTRZEBNA STRATA CZASU?
Autor: Anna Wanat

Mogłoby się wydawać, po części ze względu na niski próg wymagań dla kandydatów na operatorów wózków widłowych, że jest to zawód prosty i niewymagający szczególnej wiedzy i umiejętności. Nic bardziej
mylnego. Wiadomo, że sama teoria nie wystarczy, czy jednak praktyka bez dobrze ugruntowanej wiedzy
teoretycznej będzie wystarczająca?
Co operator wiedzieć powinien?
Aby móc dobrze wykonywać swoje obowiązki, operator
powinien posiadać dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu
specyfikacji technicznych wózków, zasad bezpiecznej pracy z nimi, a także wiedzę w zakresie ładunkoznawstwa, ze
względu na bezpośredni kontakt z przemieszczanym ładunkiem.
Podstawowy zakres kursu teoretycznego, wraz z podziałem
godzinowym na każdy obszar tematyczny, powinien prezentować się w następujący sposób:
• Typy stosowanych wózków jezdniowych – 4h
• Budowa wózków jezdniowych – 8h
• Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz
po zakończeniu pracy – 15h
• Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 6h
• Bhp – 8h
• Wiadomości o dozorze technicznym – 3h
• Razem - 44h
Część teoretyczna kursów w praktyce
Praktyka pokazuje, że szkolenia w całości, razem z częścią
praktyczną, bywają ograniczane do jednego dnia, gdzie na
teorię zostaje godzina – dwie. Biorąc pod uwagę, że zgodnie
z przepisami tylko na przedstawienie typów stosowanych
wózków jezdniowych powinno przeznaczyć się cztery godziny, jak to by mogło być możliwe, aby wszystkie istotne
kwestie przedstawić w czasie tak znacznie okrojonym?
Z rozmów z operatorami można się dowiedzieć, że część
teoretyczna kursu jest bardzo często pomijana lub znacznie
ograniczana, a wymagana treść przedstawiana jest w postaci krótkich prezentacji bądź filmików. Najczęściej ogranicza
się to jednak do podania lakonicznych informacji, niewno-
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szących niczego istotnego do świadomości operatorów.
Ponadto pojawiają się co prawda materiały szkoleniowe,
zawierające stosowne informacje, jednak najczęściej są one
rozdawane kursantom i na tym kończy się nauka.
Wiedza teoretyczna niezbędna do rozpoczęcia praktyki
Aby operatora móc dopuścić do części praktycznej kursu,
powinno się przekazać mu wszelkie informacje niezbędne
do operowania wózkiem. Wsiadając do kabiny wózka, operator powinien mieć świadomość, na jakim rodzaju pojazdu
pracuje, jak go obsługiwać, jakie czynności powinien podjąć
przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu. Tylko na przekazanie informacji odnośnie niezbędnych czynności związanych z obsługą wózka powinno się
przeznaczyć 15 godzin, a tymczasem zdarza się, że nawet
cały kurs wraz z egzaminem trwa krócej. W konsekwencji
wygląda to tak, że przy okrojeniu części teoretycznej, kursanci nie posiadają nawet podstawowej wiedzy na temat
pracy z wózkiem, w wyniku czego pojawiają się przypadki
prowadzenia wózka z uniesionymi widłami, a taka praktyka
stwarza później poważne zagrożenie przy pracy z rzeczywistymi ładunkami w magazynach.
Co można zrobić?
Z jednej strony niedopuszczalne powinno być takie podejście do prowadzonych szkoleń jak ma to miejsce obecnie, z drugiej jednak pozostaje świadomość, że jeśli teoria
prezentowana będzie w przepisowym trybie 44 godzin ale
w postaci nieinteresujących długich wykładów, również nie
przyniesie to wymiernych efektów. Rozwiązaniem mogłoby
być znalezienie takiej formy, aby w przystępny, niezniechęcający kursanta sposób, przedstawić wszystkie wymagane
treści, ponieważ ich niezbędność nie ulega wątpliwości.

SSI SCHÄFER ROZSZERZA OFERTĘ
Źródło: SSI SCHÄFER Foto: SSI SCHÄFER

SSI SCHÄFER posiada rozszerzoną ofertę na SMC (Schäfer Miniload Cranes) o 2 nowe urządzenia obsługujące
regały. Nowa technika napędowa umożliwia szybki i stabilny transport bez drgań ciężkich produktów nawet
do 300 kg na 24 m.
Urządzenia te, to dwa nowe Miniload
Cranes w zautomatyzowanych magazynach, obsługujące pojemniki, kartony oraz tacki.
Obok jednomasztowego SMC 1 (dostęp do wysokości 6-14 m) i SMC 1 XL
(14-18 m) ofertę będą uzupełniać 2
kompaktowe dwumasztowe urządzenia obsługujące regały: SMC 2 i SMC
2 XL. Tym sposobem koncepcja odpowiadającego potrzebom rynku oraz
elastycznego SMC zostanie rozszerzona o dynamiczne procesy większego obciążenia. Urządzenie obsługujące zautomatyzowany magazyn
elementów drobnych (AKL) mogą
poruszać się np. jednym lub dwóch
wózkach podnośnych i pobierać np.
dwa standardowe lub jeden ładunek
o zwiększonym obciążeniu – i to na
wysokości do 12 m (SMC 2) lub do 24
m (SMC 2 XL). Rezultat: duże obciążenie, większe natężenie.
REKLAMA

Mimo, że urządzenia SMC mają różne
cechy, łączy je jedna zasada: wszystkie
opracowane są według struktury modularnej. Do tego do dyspozycji jest wiele
części składowych, z których wykonany
został Schäfer Miniload Cranes. Elementy systemu - od belek przez maszt, po
suwy i nasady do napędu oraz szafę sterowniczą - są składane przed wysyłką
i dostarczone jako grupy produktowe,
wyjątkiem są urządzenia jednomasztowe do 11 metrów, które są przed wysyłką kompletnie zmontowane. To sprawia,
że czas montażu jest krótki a urządzenie
może być indywidualnie dostosowane
do potrzeb użytkownika. Użytkownik
może wybierać różne cechy wyposażenia systemu, tak aby urządzenie mogło
być indywidualnego dopasowane. Na
wózki podnośnie można np. za pomocą
techniki ciągnięcia lub chwytakowej załadować teleskopowo różnorodne typy
ładunku na pojemnikach, tackach, kartonach itd.
czytaj dalej 

NOWA PALETA HIGIENICZNA I7.1
Źródło: Cabka-IPS Foto : Cabka-IPS

Cabka-IPS wprowadza zamknięte higieniczne palety
dostosowane automatycznych systemów przenośnikowych. Nowe palety higieniczne i7.1 firmy Cabka-IPS, to kontunuacja rozwoju palety higienicznej i7,
która stała się standardem w wielu gałęziach przemysłu w Europie. Ta paleta jest idealnie nadaje się
do żywności, mięsa i logistyki farmaceutycznej oraz
wszędzie tam, gdzie wymagane jest idealne połączenie wydajności i najwyższych wymagań higienicznych.
Bez względu na to, czy jest to rama, płozy, górna lub dolna
część palety higienicznej i7.1, cała wykonana jest wyłącznie z plastiku HDPE dopuszczonego do kontaktu z produktami spożywczymi. Ciągła gładka powierzchnia zapobiega
osadzaniu i gromadzeniu się brudu. Brak obszarów gdzie
mogłyby się gromadzić zanieczyszczenia, drobnoustroje
i bakterie. Specjalna konstrukcja palet pozwala na łatwe
i szybkie czyszczenie.

Paleta higieniczna i7.1, wyróżnia się również ze względu
na zaokrąglenia zewnętrzne i wewnętrzne na wszystkich
rogach, na blokach i płozach. Ryzyko uszkodzenia jest zredukowane do minimum, poprzez zoptymalizowanie transportu palety w zautomatyzowanych systemach przenośnikowych. Nowy rozwiązanie z zaokrąglonymi wewnętrznymi
rogami zapobiega zahaczaniu manipulatorami, eliminuje
to niepożądane klinowanie, która przerywa proces logistyczny i powoduje dodatkowe koszty.

SYSTEM KTÓRY ZWIĘKSZA POWIERZCHNIĘ MAGAZYNOWĄ
Źródło: OHRA Foto: OHRA

Rosa Catene, jeden z wiodących producentów łańcuchów przemysłowych, zbudował na terenie swojej siedziby we włoskim Calolziocorte nowy magazyn surowców. Konstrukcja regałów marki OHRA służy jednocześnie jako element nośny zadaszenia. Rozwiązanie to dało nie tylko korzyści finansowe w porównaniu ze
standardową konstrukcją halową, lecz umożliwia również w każdej chwili bezproblemowe powiększenie
magazynu.
wysięgnikowych każdy o długości 30 metrów oraz z jednego szeregu regałów jednostronnych. Systemy regałowe
OHRA są wykonane ze stabilnych, walcowanych na ciepło
profili stalowych, które pozwalają na uzyskanie wyższych
wysokości konstrukcyjnych oraz większego udźwigu. Mocna konstrukcja redukuje poza tym nakłady finansowe oraz
czasowe związane z naprawą i konserwacją w porównaniu
z typowymi konstrukcjami regałów wykonanymi z profili
blaszanych w przypadku uszkodzeń w wyniku najechania
lub podobnymi zdarzeniami.
Firma Rosa Catene produkuje w Caloziocorte łańcuchy do
zastosowań w rolnictwie, przemyśle i handlu. Stały wzrost
przedsiębiorstwa wymagał budowy nowego magazynu
surowców do blach w rolkach na paletach i prętów stalowych w wiązkach. Zlecenie budowy magazynu otrzymała
firma OHRA: to specjalizujące się w konstrukcji systemów
regałów wysięgnikowych przedsiębiorstwo z niemieckiego Kerpen, przekonało firmę Rosa Catene koncepcją
zastosowania wsporników regałów wysięgnikowych jako
konstrukcji nośnej hali. W zaproponowanym projekcie
elementy dachowe sześciu rzędów regałów nachodzą na
siebie wzajemnie. W ten sposób powstaje całkowicie zadaszony, modułowy magazyn, który można w przyszłości bez
problemów powiększyć. Do tego konstrukcja jest znacznie
tańsza, a jej budowa jest szybsza niż standardowych hal.
Cały magazyn zajmuje powierzchnię prawie 900 metrów
kwadratowych i składa się z pięciu dwustronnych regałów
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W pierwszym z trzech rzędów regałów składowany jest
na dziewięciu poziomach ciężki, materiał dłużnicowy
w wiązkach o długości 6.500 milimetrów i masie 4.000 kilogramów. Ramiona wysięgnikowe regałów są zawieszone
i można jest regulować za pomocą śrub z dokładnością do
milimetra – tym samym gwarantuje się równomierne rozłożenie składowanych towarów. Ścieżki są obsługiwane
przez czterodrożny wózek widłowy, który jest prowadzony
na szynach umieszczonych na wspornikach. Pozostałe rzędy regałów są wyposażone w mostki ramion, dzięki temu
oferując powierzchnię do składowania na siedmiu poziomach. Tutaj składowane są na paletach rolki blachy o masie
do 1.200 kilogramów. Ścieżki są obsługiwane przez wózek
widłowy.
System regałowy z zawieszonymi ramionami wysięgnikowymi daje swobodę możliwości – zależnie do wymogów
można zmieniać miejsca składowania różnych materiałów.

HONEYWELL POSZERZA OFERTĘ DRUKAREK

Źródło: Honeywell Scanning & Mobility Foto: Honeywell Scanning & Mobility

Firma Honeywell, dostrzegając dążenie liderów branży IT i pracowników działów operacyjnych do poprawy
wyników w roku 2015 i w latach następnych, wprowadza do sprzedaży dwie nowe drukarki etykiet z kodami
kreskowymi. Jest to niezawodne i atrakcyjne cenowo rozwiązanie w podstawowej klasie urządzeń drukujących do zastosowań przemysłowych.
na całym świecie realizować istotne z biznesowego punktu
widzenia zadania, takie jak: sprzedaż biletów lotniczych,
drukowanie oznaczeń bagażu, etykiet magazynowych oraz
etykiet dla produktów farmaceutycznych.

Połączenie niezawodności produktu klasy przemysłowej
z prostotą zwykłego urządzenia biurowego sprawia, że
drukarki PD43 oraz kompaktowe drukarki PD43c znajdują
zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Przeznaczone są do wykorzystania w centrach dystrybucji, w logistyce i w sektorze komunikacji (w tym w pasażerskich
liniach lotniczych), w handlu detalicznym oraz w opiece
zdrowotnej. Te nowe urządzenia pozwalają pracownikom

„Dzięki drukarce PD43, lub jeszcze mniejszej PD43c, udało nam się zmieścić naszą najnowszą technologię druku
w kompaktowej, a jednocześnie niezwykle wytrzymałej
obudowie” – mówi Juan Picon, Wiceprezes i Dyrektor Generalny Wydziału Skanowania, Drukowania i Mediów w firmie Honeywell Scanning & Mobility. „W przeciwieństwie
do konkurencyjnych produktów, które zmuszają do wyboru pomiędzy ceną a wydajnością, PD43 i PD43c potrafią w ekonomiczny sposób sprostać rosnącym potrzebom
operacyjnym przedsiębiorstw, wspierając firmy w osiąganiu ich biznesowych celów bez obniżania wydajności.”
„Badania VDC Research potwierdzają, że łatwość obsługi,
niezawodność oraz kryterium ceny w odniesieniu do wydajności są kluczowymi wyznacznikami inwestycyjnymi
w przypadku technologii AIDC” – dodaje Richa Gupta, Starszy Analityk w dziale Auto-ID & Data Capture, VDC Reseczytaj dalej 
arch.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Źródło: ELOKON Logistics Foto: ELOKON Logistics

Jazda z wysokim ładunkiem na widłach, manewry cofania, skrzyżowania korytarzy roboczych – sytuacji
i miejsc, w których operator ma ograniczone pole widzenia i może nie zauważyć w porę pieszego lub drugiego wózka jest w magazynie bardzo wiele. To od umiejętności i szybkości reakcji kierowcy zależeć będzie
czy uda się uniknąć kolizji. Jeśli nie – skutki takiego zderzenia będą dramatyczne. Wielu kierowników magazynu woli podjąć kroki, by systemowo zapobiec takim sytuacjom. Z pomocą w zapewnieniu bezpieczeństwa
pracownikom przychodzą nowe technologie.
Same środki proceduralne – choć są absolutną podstawą w zapewnieniu bezpiecznego miejsca pracy
– mogą nie wystarczyć, by skutecznie zapobiec wypadkom, których najczęstszą przyczyną jest czynnik
ludzki. Dlatego w służbie logistyki wykorzystywanych jest coraz więcej innych dziedzin nauki, takich
jak elektronika, optyka, automatyka, optoelektronika
oraz nowych technologii, m.in.: pasywnej podczerwieni, pomiarowej oraz przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych, sieci bezprzewodowych, czujników
optoelektronicznych czy laserowych. Jak w praktyce
wyglądają rozwiązania wykorzystujące te technologie?

Transponder pieszego stosowany w systemach antykolizyjnych.

Zapobiec kolizji
Przykładem takiego rozwiązania jest system, który
potrafi rozróżniać człowieka od innych przeszkód, zasygnalizować operatorowi jego obecność, a w razie
potrzeby nawet wywołać odpowiednie zachowanie pojazdu np. jego spowolnienie lub wywołać zaprogramowaną reakcję innego typu. Aby było to możliwe każdy
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pracownik magazynu zostaje wyposażony w osobisty
transponder (np. w postaci breloczka). Na pojeździe
montuje się zintegrowany system oraz anteny przekaźnikowe. System monitoruje tzw. niebezpieczną
strefę wokół pojazdu i ostrzega operatora wózka widłowego o obecności pieszego w niebezpiecznej odległości. - W zależności od rodzaju rozwiązania i jego
konfiguracji system może wykrywać człowieka z odległości od 0,5 do nawet 15 m. Operator zostaje poinformowany o zagrożeniu za pomocą sygnału optycznego i dźwiękowego. Również pieszy - w zależności
od wersji osobistego transpondera - może otrzymać
sygnał ostrzegawczy o znajdującym się w pobliżu
wózku widłowym. Ponadto moduł pieszego może być
wyposażony w ręczny przycisk alarmowy, który wyzwala impuls alarmowy na wózku z odległości do około 15 m. W ten sposób również drugi pracownik może
ostrzegać operatora o niebezpieczeństwie - wyjaśnia
Jarosław Kociszewski, dyrektor ELOKON Logistics.
W odróżnieniu od innych rozwiązań, system ten bezbłędnie rozróżnia pieszych od pozostałych przeszkód,
co pozwala uniknąć fałszywych alarmów i zapewnić
znacznie wyższy stopień bezpieczeństwa. Co więcej
dostępne są również warianty takiego rozwiązania,
które zapobiegają kolizjom wózków widłowych z innymi wózkami lub infrastrukturą magazynową.
Na wstecznym biegu
Systemy wspomagające kierowcę podczas manewrów cofania są powszechnie znanym rozwiązaniem
stosowanym choćby w samochodach osobowych
i ciężarowych. Profesjonalne wersje tzw. czujników
parkowania przystosowane do montażu na wózkach
widłowych posiadają podobną koncepcję działania
ale zaprojektowane są pod kątem specyficznych wymagań dla prac transportowych w magazynie. System
bezstykowych czujników wykrywa zarówno ruchome,
jak i stacjonarne obiekty w zdefiniowanym ob¬szarze
i ostrzega operatora wózka widłowego przed przeszkodą, wspomagając go podczas manewrów co¬fania. Zidentyfikowanie przeszkody sygnalizowane jest
za pomocą sygnałów optycznych i dźwiękowych. Operator może otrzymywać informacje nie tylko o pojawieniu się przeszkody ale też i o odległości między
nią a tyłem pojazdu. Warte polecenia są systemy
bezkolizyjnego cofania, które działają automatycznie i poza funkcją ostrzegawczą, dodatkowo redukują
prędkość i/lub zatrzymują pojazd, nie dopuszczając
do zderzenia. Ich zaletą jest większa gwarancja bezpieczeństwa, bowiem nie są one zależne od ewentualnych decyzji podejmowanych przez człowieka.

Jakie cechy powinien mieć system
bezkolizyjnego cofania dedykowany dla logistyki wewnętrznej?
- Aby rozwiązanie było skuteczne
i efektywne musi być dostosowane do specyfiki konkretnego magazynu, a więc najbardziej godne
polecenia są systemy, które pozwalają na programowanie pola
wykrywania przeszkód. Zasięg
czujnika w takim wypadku można
regulować w zależności od szerokości korytarzy roboczych i innych
stref, w których porusza się wózek
widłowy. Inne są wymagania co do
czułości systemu i sygnalizowania
wykrycia przeszkody dla maszyny,
która manewruje na dużym placu, a inne w gęsto zabudowanym
magazynie - mówi Jarosław Kociszewski z ELOKON Logistics. Taki
system łatwo można dostosować
do wymaganej przestrzeni, a tak- System stacjonarny zabezpieczający wąskie korytarze w magazynach wysokiego składowania.
że bez trudu przedefiniować obszar detekcji, gdy wózek W wąskich korytarzach
zacznie być wykorzystywany w innym obszarze. System Magazyny wysokiego składowania z wąskimi korytarzaskuteczny to taki, który zapewnia bezpieczeństwo pra- mi, w których pracują wózki systemowe są jednym z najcy ale równocześnie nie zakłóca pracy, reagując niepo- bardziej ekonomicznych rozwiązań logistycznych. Mimo
trzebnie na inne czynniki. Może to utrudniać pracę ope- znacznych nakładów inwestycyjnych, są one coraz częratorowi, osłabiać jego czujność i spowalniać reakcje ze ściej spotykane w zakładach produkcyjnych i centrach
względu na zbyt dużą ilość różnych, czasem niepotrzeb- magazynowo-dystrybucyjnych w Europie, a ostatnio równych i sprzecznych sygnałów. Ponadto czujniki takie nież w Polce. Ze względu na swą specyfikę wymagają jedpowinny być trwałe i odporne na ekstremalne warunki nak zapewnienia odpowiedniej techniki bezpieczeństwa.
pracy. System najskuteczniejszy w danym magazynie to
system „szyty na miarę”, dostosowany do konkretnego W wąskim korytarzu odległość pomiędzy wózkiem a remiejsca działania, przetestowany w rzeczywistych wa- gałem jest mniejsza niż 50 cm. Wejście człowieka do korunkach, trwały i pozwalający na jego rozbudowę i uno- rytarza, w którym znajduje się pracujący pojazd jest więc
wocześnienie.
poważnym zagrożeniem dla życia. - Wózki systemowe
operują na wysokościach dochodzących nawet do 16 metrów (ruchoma kabina) i rozwijają prędkość do 15 km/h.
Droga hamowania przy tej prędkości wynosi nawet ok.
6-7 m, natomiast widoczność, jaką ma operator ze swojego miejsca pracy – kabiny jest praktycznie zerowa, zarówno do tyłu (elementy konstrukcyjne Ryzyko nieoczekiwanego spotkania z wózkiem osób pieszych podwyższa
elektryczny, bardzo cichy napęd wózka.
W magazynach z wąskimi korytarzami sama organizacja
pracy i zakazy wstępu pieszych do korytarzy nie wyeliminują istniejącego zagrożenia. Zgodnie z Załącznikiem
IV Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE wymagane jest
stosowanie certyfikowanych urządzeń bezpieczeństwa
nadzorujących przestrzeń, w której porusza się wózek.
W praktyce stosowane są dwa systemy: stacjonarny oraz
mobilny.

System bezpiecznego cofania zamontowany na wózku.

Stacjonarny działa na zasadzie funkcji ostrzegawczej
i wywołuje alarm, gdy w do zajętego przez wózek korytarza wejdzie człowiek – lub odwrotnie – gdy operator wjedzie wózkiem do obszaru, w którym znajduje się pieszy.
Natomiast system mobilny jest dużo bardziej elastyczny
i ma ważną użytkową zaletę: powoduje automatyczne
zatrzymanie wózka w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa – wyjaśnia ekspert.
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OZNAKOWANIE POSADZKI W MAGAZYNIE
Autor: Piotr Pawłowski Foto: Log4.pl; TINES

Dobrze oznakowana hala magazynowa gwarantuje
nie tylko porządek i ergonomię pracy, ale przede
wszystkim bezpieczeństwo dla osób w niej pracujących. Prawidłowo wytyczone ciągi dla pieszych i wózków widłowych, widoczne oznakowanie elementów
ochrony przeciwpożarowej i dróg ewakuacyjnych to
podstawa BHP, o której nie można zapominać.
Posadzki hal oznacza się specjalnymi farbami lub taśmami
PVC. Klasyczne malowanie ma tę przewagę, że jest trwalsze i lepiej się sprawdza w miejscach często eksploatowanych. Linie poziome wykonuje się jednoskładnikową farbą
akrylową o dużej zawartości ciał stałych - typu High Solid.
Najlepiej sprawdza się na powierzchniach betonowych, bitumicznych oraz posadzkach polimerowych. Szybko schnie
i do jej aplikacji nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt.
Wymalowanie można wykonać samemu. Należy jedynie
pamiętać o aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, według
podanej instrukcji na etykiecie oraz zapisów znajdujących
się w karcie technicznej produktu.

Kolor ma znaczenie
- Powierzchnia podłoża powinna być mocna, sucha, czysta,
równa i lekko chropowata. Wszelkie zanieczyszczenia takie
jak: mleczko cementowe, pyły, zaolejenia, ślady tłuszczu,
luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty oraz stare powłoki trzeba usunąć. Pęknięcia i ubytki przed malowaniem należy wypełnić. Po linii nałożonej
w temperaturze pokojowej już po godzinie można swobodnie chodzić a po 12 godzinach nie zniszczy jej przejazd
wózka widłowego – mówi Mikołaj Tokarski doradca techniczno-handlowy producenta marki Betondur. Pasy zwykle maluje się na szerokość 10 cm, co zapewnia ich dobrą
widoczność. Do znakowania piktogramów, numeracji, bądź
napisów wykorzystuje się szablony malarskie. Proces malowania wykonuje się średnio raz na dwa lata, przy dużym
natężeniu ruchu, a przy niskim, co trzy.
Polskie prawo zawiera wiele przepisów, które regulują
kwestie oznakowania hal i dotyczą np. minimalnej szerokości dróg, wytycznych do projektowania, barw, wymogów
dotyczących bezpieczeństwa ogólnego i ochrony przeciwpożarowej. I tak ciągi komunikacyjne dla pieszych, pojazdów i wózków oznacza się za pomocą koloru białego lub
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żółtego. Miejsca składowe są zwykle białe lub niebieskie.
O lokalizacji hydrantów – najczęściej informuje żółta koperta. W halach znakuje się również drogi ewakuacyjne dla
personelu, oznacza się wszelkie instalacje przeciwpożarowe oraz elektryczne. Farbami można również oznakować
słupy i rampy betonowe.
Logiczne rozwiązanie dla branży logistycznej
Inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy, w latach 20082011 skontrolowali 686 zakładów, w których występuje
duże nasilenie wypadków przy pracy. Według ich raportu
wydanego w 2011 r. doszło na przestrzeni tego okresu do
ponad 17 tysięcy tego typu zdarzeń, co daje średnio jeden
wypadek w danym zakładzie na 1,5 miesiąca. Z innych badań PIP wynika, że w obiektach wielkopowierzchniowych
(ze strefą magazynowania i transportem wewnętrznym)
dochodziło w tych latach do wielu nieprawidłowości.
W ponad 50% przypadkach odnotowano błędy dotyczące
porządku w szlakach komunikacyjnych oraz w składowaniu
towarów. Z kolei w ponad 72% spraw, powodem stwierdzonych uchybień i groźnych incydentów była zła organizacja pracy. Państwowa Inspekcja Pracy wyliczyła też, że
średni koszt w razie wypadku jaki musi ponieść pracodawca, zatrudniający w zakładzie od 21 do 100 osób, wynosi
29 000 zł. Malowanie linii, które w jakimś stopniu ma przed
tymi wypadkami ustrzec (puszka farby kosztuje ok. 40 zł),
nawet przy dużej powierzchni magazynu lub wynajęciu firmy, która oznakuje halę za nas, zawsze będzie stanowiło
dla pracodawcy mniejszy wydatek.

Ponadto prawidłowe oznakowanie hali magazynowej zapewnia porządek, zwiększa wydajność, poczucie bezpieczeństwa pracowników i wpływa na wizerunek zewnętrzny firmy. Wpływa również na optymalne wykorzystanie
przestrzeni hali magazynowej oraz ułatwia prowadzenie
inspekcji i kontroli jakości. Współczesne firmy mają więc
wystarczającą ilość powodów, żeby dbać o dobre oznakowanie swoich magazynów.

WODA I PRĄD IDĄ W PARZE
Źródło: STILL Foto: STILL

Optymalizacja transportu wewnętrznego w centrach logistycznych obsługujących przedsiębiorstwa segmentu napojów i wód mineralnych stanowi prawdziwe wyzwanie. Specyfika procesu wymaga od floty ponadprzeciętnej wydajności przeładunkowej przy obsłudze dużych gabarytowo towarów. Do niedawna stosowano tu przede wszystkim pojazdy spalinowe. Coraz częściej wykorzystuje się jednak wózki elektryczne.
Ze względu na normy higieniczne, na liniach produkcyjnych branży spożywczej stosuje się niemal wyłącznie bezemisyjne wózki elektryczne. Wymagania nie są jednak tak
restrykcyjne w przypadku obrotu szczelnymi opakowaniami zbiorczymi. Kierując się niższymi kosztami inwestycji
oraz przekonaniem o większej wydajności pojazdów na
ON i LPG, w tego typu zadaniach wykorzystywano przede
wszystkim wózki spalinowe. Ze względu na zaostrzenie
norm emisyjnych oraz modę na ekologię, coraz więcej
przedsiębiorstw decyduje się jednak na wykorzystanie
wózków elektrycznych również tam, gdzie nie jest konieczne zachowanie sterylności otoczenia. Przykładem udanego wdrożenia pojazdów akumulatorowych jest realizacja
w punkcie przeładunkowym wytwórni Hassia Gruppe.
Firma jest liderem niemieckiego rynku napojów z historią
sięgającą 1864 r. Roczny wolumen produkcji przekracza
700 milionów litrów wód mineralnych i soków. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad tysiąc osób i w samym tylko centrum logistycznym w Bad Vibel wykorzystuje flotę wózków
widłowych liczącą 50 pojazdów. Coraz większą rolę wśród
nich odgrywają maszyny napędzane energią elektryczną.
Specyfika funkcjonowania procesów logistycznych
w Hassia Mineralbrunnen
Z perspektywy rozwiązań intralogistycznych, branża napojów jest specyficznym środowiskiem pracy. W obsługujących przedsiębiorstwa tego segmentu pojazdach
montuje się zazwyczaj szereg usprawnień, mających na

celu zwiększenie wydajności przeładunkowej towarów.
Powszechnym jest stosowanie potrójnych paletyzerów
i kabin o zwiększonej widoczności przez maszt. W centrum
Hassia Mineralbrunnen istotnym parametrem jest również
prędkość wykonywania zadań. By pomieścić 20 milionów
butelek wody mineralnej, napojów i soków, zakład produkcyjny i magazyny rozciągają się na przestrzeni około
kilometra, osiągając łączną powierzchnię 100 000 metrów
kwadratowych. Budowa obiektu pozwala na jednoczesną
obsługę siedmiu TIR-ów, a przewidywany czas pełnego załadunku ciężarówki wynosi 30 minut. Sprawne przejazdy
są więc kluczowe dla zachowania płynności procesów intralogistycznych.
Ze względu na ponadprzeciętną intensywność eksploatacji, wymogiem stawianym wózkom w Hassia Mineralbrunnen jest również trwałość, bezawaryjność i szybkość
przezbrojeń. – W czasie jednej zmiany, wózek obsługujący
centrum przeładunkowe w Bad Vibel wykonuje od 120 do
150 zadań polegających na przejazdach, załadunku i rozładunku – mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu
STILL Polska. – Pojazdy pracują na trzy zmiany, pokonując
w ciągu 8 godzin odległości rzędu 60-80 kilometrów. Do
niedawna, osoby zarządzające flotą w Hassia, z rezerwą odnosiły się do wózków elektrycznych, nie wierząc że podołają one obciążeniom tej skali. Ich punkt widzenia zmienił
się dzięki udanym testom wózków elektrycznych STILL RX
60-40 – opowiada ekspert.
czytaj dalej 
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